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SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok i møte 09.11.2015 valg av byggekomiteer, herunder
byggekomite for Solhøy.
Valgte medlemmer til Solhøy:
Arjo Van Genderen (V)
Ane Nordskar (Ap)
Annette Mjåvatn (Ap), leder
Ann Therese Monge (H)
Bente Bakke (Mdg)
Ordfører, Tom Anders Ludvigsen, ber om at det fremmes sak om nyvalg av
byggekomiteen for Solhøy etter opplysninger fra opposisjonen.
Bakgrunnen for at ordfører ber om saken, er slik rådmannen oppfatter det at
opposisjonen ikke lenger har tillit til en av sine representanter. Slik rådmannen
oppfatter henvendelsen til ordføreren ønsker Høyre og Frp å bytte ut representanten
med en som respekterer kommunestyrets vedtak og fokuserer fullt og helt på å
skape et best mulig resultat, heller enn å lete etter muligheter for å motarbeide
prosjektet i de ulike kanaler man kan.
Vurdering:
Det fremkommer av Kommuneloven at kommunestyret oppretter faste utvalg for
kommunale formål.
§ 10 Faste utvalg. Komiteer.
1. Kommunestyret oppretter selv faste utvalg for kommunale formål eller for
deler av den kommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre
medlemmer.
2. Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet.
Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet
følger av lov.
3. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og
blant medlemmene leder og nestleder.
4. Utvalget kan gi lederen eller et arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke
kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.
5. Kommunestyret kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker
og til å utføre særskilte verv. Slik komité kan også tildeles myndighet til å
avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komiteens oppdrag.
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6. Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste
utvalg og komiteer. En komité kan også omorganiseres eller nedlegges av det
organ som har fått myndighet til å opprette vedkommende komité.
Utgangspunktet og hovedregelen er at kommunen har full rådighet over
organiseringen av det politiske apparatet, så langt man oppfyller sine forpliktelser
etter lovene ellers. Valg av medlemmene og lederen av disse organer må foretas av
kommunestyret selv, både på grunn av den betydning disse vervene vil kunne ha, og
fordi en delegering av valgmyndigheten til et annet og mindre organ vil kunne svekke
de mindre partienes representasjon, fordi det vil kunne svekke muligheten for
forholdsmessig representasjon.
Faste utvalg og komiteer er hjelpeorganer for kommunestyre og helt underlagt dette.
Kommunestyret har det politiske ansvar for virksomheten i disse organene. De kan
trekke alle delegeringsfullmakter tilbake, nedlegge utvalget eller komiteen fullstendig,
eller skifte ut medlemmene ved nyvalg. Dette gjelder også for faste utvalg oppnevnt i
medhold av særlov, så lenge ikke annet er fastsatt i denne.
En eventuell utskifting i valgperioden må imidlertid skje ved fullstendig nyvalg, ikke
ved at enkeltmedlemmer skiftes ut ved suppleringsvalg. Det er heller ikke adgang for
et politisk flertall å avsette enkeltmedlemmer hvis ikke vilkårene for suspensjon fra
vervet er til stede. Dette ville blant annet komme i konflikt med reglene om rett til å
kreve forholdsvalg.
I henhold til tidligere praksis velges det til byggekomitéer en leder og 5 medlemmer.
Konklusjon:
Etter det ovenstående kan kommunestyret foreta nyvalg av valgte komitéer, selv om
det foretas i en valgperiode.
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